AUGUST 2014
Litvinenko Sjælstofte vandt 5-års
championatet
Stjernehesten Litvinenko Sjælstofte og rytter Anne Troensegaard vandt i weekenden
DRFs 5-års championat
Med bla 9,5 i trav, 9 i skridt og ikke mindst i kapacitet , sikrede Anne Troensegaard og trakehnervallakken Litvinenko
Sjælstofte (Imperio/Pidroneur) sig i weekenden sejren i DRFs 5-års championat ved JBK Horseshow. Tidligere på året
har parret opnået en finaleplads ved UVM, er blevet nr 2 i Falsterbo og sidst men ikke mindst vundet championatet i
TAF. Vi glæder os meget til at følge den talentfulde ekvipage i fremtiden. Stort tillykke til Anne Troensegaard og
Litvinenko!

Eliteskue og championatsfinaler 2014
D. 22.-24. august afholdes årets eliteskue og championatsfinaler på Broholm
Så er det ved at være tid til Elitedagene på Broholm
Se katalog her.
Som noget nyt, starter vi stævnet op allerede fredag eftermiddag med flere forskellige klasser. I den forbindelse er der
lavet et helt nyt tiltag, nemlig en øveklasse ved en dommer, hvor man selv bestemmer programmet man rider.
Programmet rides 2 gange og så får rytteren kommentarer fra dommeren efter første gennemridning.
Stævnet kører som altid til og med søndag, hvor vi blandt andet også har championats finalerne.
Lørdag aften holder vi avler/rytter aften med fantastisk dejlig mad fra Uffe Nielsen, vores altid dygtige kok fra Den gamle
Smedie i Børglum.
Menuen koster kun 185,00 og hvad Uffe byder på af lækkerier, kan ses her
Søndag morgen starter vi så med de hopper, der blev kvalificeret på hoppekåringerne med 53 point og derover, udtagne
2-års hopper og de føl der på følrejsen blev kvalificeret med 54 point eller derover. Først ser vi dem i hallen, hvor de
vises løse og efter middag, vil de blive vist på ridebanen, hvor den endelige placering afgøres.
Det er helt naturligt ikke alle de kvalificerede der deltager, men vi håber at se rigtig mange flotte føl og hopper. De har jo
som altid chancen for at blive årets hoppe (3-års) årets 4-års og ældre hoppe, årets 2-års hoppe, årets hingsteføl og
årets hoppeføl. Derudover får man jo chancen for at få vist noget af det bedste af sin avl frem og det er rigtig dejligt at se
et udsnit af, hvor fantastiske føl og hopper der findes i Danmark, avlet af de mange dygtige avlere vi har her i landet.

Det er også på Broholm, at der uddeles medaljer til de hopper som er præmiehopper, altså hopper med 53 point eller
derover, der også opfylder kravet om resultatet indenfor ridningen og dermed er udnævnt som præmiehoppe. Det er
dommerne på eliteskuet der afgør om nogen af hopperne skal modtage en medalje i guld, sølv eller bronze.
Det er værd at bemærke, at der fra fredag ca. kl. 16.00 og alle dage, kan købes lækker mad I cafeteriet hos Uffe Nielsen.
Så vel mødt til nogle dejlige dage, med en masse skønne trakehnere, dejlig mad og en masse flittige folk, der sikrer at vi
alle sammen får en rigtig dejlig weekend.
En rigtig god chance for at få set og snakket med andre trakehnerfolk, samtidig med at øjet frydes af de smukke heste.
Propositioner til årets elitestævne finder du her
HUSK at nr. 1 og 2 ved 4-års oog 5-års chamiponaterne automatisk bliver udtaget til bruttotruppen til UVM, så husk at få
din 4- eller 5-års tilmeldt til disse klasser.

Anne Troensegård & Litvinenko Sjælstofte
afsted til UVM i Verden
UVM er skudt igang og det med deltagelse af trakehneren Litvinenko Sjælstofte
Anne og Litvinenko Sjælstofte er nu kommet afsted til UVM, hvor de først skal igennem dyrlægetjek og så starter
konkurrencerne torsdag d. 7. august. Det hele slutter søndag d. 10. august.
Det er utroligt spændende og vi ønsker Anne og Litvinenko alt mulig held og lykke og glæder os til at følge dem i Verden
Hjemmeside vedr. Verden kan ses HER

Vil du have din hest på auktion i Neumünster?
Ved eliteskuet på Broholm i år, vil der være mulighed for, at få sin hest udtaget til
auktion
Kære medlem. Hvis du har forhåbning om at få din ridehest, din 3-års hoppe eller dit føl tilmeldt auktionen i Neümunster,
har du nu mulighed for at få udvalgt din hest i forbindelse med eliteskuet på Broholm. Dr. Hahn fra det tyske
trakehneravlsforbund deltager således på Eliteskuet på Broholm og vil søndag den 24. august besigtige mulighe emner.
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen for mere information.

Flot resultat af Anne Troensegård & Litvinenko
Sjælstofte ved UVM
Eneste danske ekvipage i finalen for 5-års ved årets UVM I Verden
Efter en flot anden plads i B-finalen, gik ekvipagen videre til finalen, hvor de endte på en flot 14. plads
Stort tillykke fra TAF
Her er en hilsen fra Anne efter hjemkomsten.
Kære Pia, TAF og TAS
En fantastisk uge i " Vilde Verden" er vel overstået, og det har været enestående at få lov at være med. Vi har redet
rundt blandt nogle af verdens bedste ungheste,,, og de er enestående!!!
Litvinenko har gennem alle dage været total cool, og at få lov at ride finale blandt verdens 15 bedste 5-års har været
stort. Dommerne har været meget positive og taler om en hest der har utrolig god takt, svingende ryg og godt afskub i
trav og skridt, fik 9,2 og 9 i B-finalen, god galoptakt men mangler pt styrke i selvbæring, meget begejstrede for hans
"look" med ørene fremme når han gik, en SUPER hest for fremtiden!!! Er så stolt af min lille trakehner!

Tak for opbakningen ved udtagelserne, mødte desværre ikke nogle trakehner folk dernede, men flaget gik til tops i Bfinalen!!! Trakehner kan, ikk'???
Venlig hilsen
Anne Troensegaard

